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 .!! ، يا حسن نصر هللا كءنتمااحتك للجيش اللبناين .. لكي تثبت م أسلسل  
 ور أبو احلكمالدكتلرفيق ا

 
 وأهدافها فارسية ، تنطق بلغة فارسية لحتك يف لبنانليس من املنطق أن تكون أس

،  رادة ويل الفقيهتنفيًذا إلية كلما طلب املركز الفارسي ذلك وتتناغم مع العب 
 . للبنايناوليست إرادة الشعب العريب 

، اليت تتباهى هبا هي من أجل نظام ويل الفقيه وليس من أجل  ك الفارسيةأسلحت
، إن هذه األسلحة واملعدات  نيني .. لقد قلتها أنت وليس غريكمصاحل لبنان واللبنا

.. قلتها بكل صراحة  واألموال والرواتب كلها تأتيك من ويل الفقيه القابع يف طهران
، أنت لست  وسية معروفة .. إذنطرسة جم، قلتها بعنجهية وغ ووضوح وصفاقة

متياز وليس لك أي صلة بأرض لبنان انت فارسًيا بأ،  مًيا عربًيا وال وطنًيا لبنانًياقو 
، أنت بيدق يف اللعبة الفارسية تتحرك وفق  بشعبها العريب األصيل العربية وال

يني العراقيني واليمنمعطيات قاعدة اللعبة اليت جعلت منك قاتاًل حمرتفًا للسوريني و 
  تاجًرا للمخدرات وغسيل األموال .، و  واللبنانيني
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فاجلميع ، هل هنالك من خمرج لك ؟ ، ؟  فكيف هو اخلالص يا حسن يا نصر هللا
..  تراهن عليه حىت وهو حيتضروأنت  ، ك مرهون املصري بنظام ويل الفقيهنأيعلم 

سلم ت أن .. يراين وبصوارخيك الفارسيةوأنت تعتز بسالحك اإل ولكن أنصحك حالً 
.. أحيانًا أراك تتحدث  ( مواطًنا لبنانًيا وطنًيا )سالحك للجيش اللبناين لكي تصبح 

 ا، أن ، وكأنك تقول أنا لبناين أدافع عن لبنان ، وبلكنة فارسية بلغة الوطن املبهمة
، فأدعوك إىل أن  ، وهذا أمر مستحيل املقاومة اللبنانية .. وإذا كان األمر هكذا

 ، وهو جيش سيادي ، جيش الدولة اللبنانية الرمسي ناينتسلم أسلحتك للجيش اللب
، لكي تثبت للشعب اللبناين أنك وطين لبناين تدافع عن أرض لبنان العربية حيال 

الذين  ، جموعلل وهبذا املوقف أنت تقدم خدمة ،  أطماع الكيان الصهيوين
جتعلهم  اتركهم ليعيشوا بسالم وال .. سم املذهب على حساب الوطناعونك بيتب

 بيوهتم ، دعهم يعودون إىل ألوامر ويل الفقيه يف خارج احلدود اللبنانية تنفيًذا يقتلون
ن أوقل  ةجاععلن ذلك بشأ..  عوائلهم يؤسسون ملستقبلهم عيًشا وطنًيا كرمياً و 

لكي تثبت أنك لبناين وطين وليس فارسًيا  هذه األسلحة حتت تصرف اجليش اللبناين
اين يستطيع أن يتعامل مع هذه األسلحة يف دفاعاته على أرض لبنان .. فاجليش اللبن
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الوطنية عند الضرورة وليس حباجة إىل مليشيات مذهبية ومرتزقة عابرة حلدود 
 مسها التشيع الفارسي .ايم تقتل وتنهب حتت يافطة خمادعة األقال

 .. حسن متغريات الظروف والتحوالت اليت جتري يف املنطقة والعاململ حتسب يا 
يراين وتعرقل شحن األسلحة والذخرية إليك من بالد فحني ضعف املردود املايل اإل

، ومل تعد قادرًا على  رهابيةان مؤسستك العسكرية واملذهبية اإلفارس .. تداعت أرك
مل تستطع أن تفي  ، كما ، من دفع رواتب منتسبيه تغطية مصروفات حزبك

، اليت بنيتها جبهود فارسية  لتزاماتك حيال هذه املؤسسة بشقيها العسكري واملديناب
نك قد اندفعت أ، رغم  منذ عقود .. اآلن تنهد هذه املؤسسة أمام اللبنانيني والعامل

مردودها  يضعف إىل زراعة احلشيش واخلشخاش على غرار ما تعمله القاعدة حني
الفارسية اليت توزعها على  ةويقه وتروجيه مع حبوب اهللوس، وقمت بتس املايل

مريكا أبكة عمالئك يف وحركت ش ، الشباب لكي ينساقوا لرغباتك الدموية السادية
من قتالك ومتول جرائم  ىال احلرام لتشبع هبا بطون اليتامتينية لغرض مجع األمو اللا

 . قتل السوريني وهتجرهم من بيوهتم وقراهم
 لسطني مدخالً ، وهو يتبع ، كما هي طهران قضية ف ا كما كان سابقً مل يعد حزب هللا

.. لقد سقطت يا حسن يا  خرتاقها وشرذمتها وتفتيتها وتدمريهاإىل املنطقة العربية ال
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، أنت كشفتها بصراحة حني قلت بأن ة ، وأهم هذه األقنع مجيعها ةنصر هللا األقنع
عرتاف بالعمالة لدولة اوهذ الفقيه .. حزب هللا يتلقى سالحه ومتويله ورواتبه من ويل 

املقاومة اللبنانية  .. وأنت تدعي ) ال تقبله أي دولة يف العامل من مواطنيها،  أجنبية
.. واآلن  عتباريةالعسكرية واملالية واملعنوية واال.. لقد ضعفت قدراتك  ( الوطنية

وفريه .. أنت أشبه بتاجر يبيع املمنوعات واملخدرات من أجل أن يوفر ما ميكن ت
،  ، لقد سفكت الكثري من دمائهم وباألخص جيل الشباب الناس عنك   ض  فيما ينف  

، إمنا من أجل ويل  ، ليس لبنان ترسلهم إىل احملرقة طوابري ليعودوا بتوابيت من أجل
تل بغري جنوده وقوًدا ألهدافه وهذه ميزة خباثة لويل الفقيه حني يتوسع ويقاالفقيه .. 

 . سرتاتيجيةاال
، لكي تعلن  : إما تسليم أسلحتك إىل اجليش الوطين اللبناين أمام خيارينأنت 

، الذي فقد   ك إىل لبنان أو تغادر إىل أحضان ويل الفقيهءنتمااعندها على املأل 
 هذا وذاك لكي يسكت على الفضائح ووتالشت هالته املصطنعة وبات يرش وهجه

.. استعجل قبل  ائحها الكريهةيرانية قادرة على حتمل رو ، اليت مل تعد الشعوب اإل
 .!! وان يا حسنفوات األ
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